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Nieuw in onze wijk:  De Minibieb 
 
Enkele bewoners van de Hoge Akker kregen het idee onze wijk te verrijken met een minibieb. Hiervoor hebben 
zij, na goedkeuring van het Bewonersoverleg en de Gemeente Best, van het buurtbudget gebruik kunnen maken. 
Het principe van een minibieb is 'Geef een boek, Neem een boek'. 
In het kastje staan boeken die iedereen gratis mag lenen of omruilen tegen een ander boek uit je eigen 
boekenkast. Zo kunnen wij als buurtbewoners samen een plek creëren waar we van elkaars boeken genieten en 
wordt de inhoud van het kastje een afspiegeling van onze wijk. Het bankje naast de minibieb zal ons uitnodigen 
samen een praatje te maken over wat we gelezen hebben of nog graag willen lezen, of ons zomaar de 
gelegenheid geven op ons gemak wat te snuffelen in het kastje. De minibieb is intussen besteld en geleverd en 
als een en ander bedrijfsklaar is houden wij u op de hoogte van het verdere verloop. De minibieb en het bankje 
komen te staan aan de rand van het grasveld aan de Pastoor A. van Erpstraat. De beheerders zorgen voor een 
leuke beginvoorraad bij de start. U kunt intussen eens rondneuzen in uw boekenkast en om een indruk te krijgen 
van de minibieb kijk dan eens op de website van www.minibieb.nl en op www.facebook.com waarop de 
wederwaardigheden van onze minibieb te zijner tijd ook te vinden zullen zijn. 
Trudy aan den Toorn 
Gerda van Nunen 
 

Afval 
 
Alle signalen wijzen erop dat we gaan naar een afvalloze maatschappij. Afval wordt een grondstof. 
Jaren geleden hebben we geluisterd naar een oud topman van de Rabobank. Hij pleitte voor een circulaire 
economie wat betekent dat alles in de cirkel van de economie blijft, alles blijft bruikbaar, afval bestaat niet. Nu 
zullen velen van ons zeggen: Dat bestaat niet er blijft altijd wat over. Op zich is dat juist, maar dat laatste beetje 
is brandbaar en gaat de verbrandingsoven in. Hieruit wordt energie gewonnen en de cirkel is rond. 
Dat het noodzakelijk is afval goed te splitsen blijkt bijvoorbeeld uit het volgende. Onze mobieltjes bevatten 
zeldzame aarden. Dit is een grondstof, de naam zegt het al, die zeldzaam is. De zeldzame aarden zijn chemische 
elementen die in zeer klein percentages, als verontreiniging!!, in de ertswinning gevonden worden. Duidelijk zal 
zijn dat zo'n grondstof snel op is. China is op dit moment de wereldleverancier en daar willen we niet volledig van 
afhankelijk zijn. 
Het terugwinnen van de zeldzame aarden uit mobieltjes wordt noodzakelijk. Zo zijn er legio voorbeelden te 
bedenken. Het zal u duidelijk zijn dat terugwinning van grondstoffen uit afval een grote prioriteit krijgt. 
Ook de overheid ziet dat in. Onze wethouder Peet van de Loo is gestart met het " Beleidsplan energie en 
materiaaltransitie" om ook in onze gemeente een pilot te starten voor het nog beter splitsen van onze afval. De 
doelstelling is dat de gemeente Best in 2030 energieneutraal en afvalloos zal zijn. Onze Locale Omroep Best en 
Groeiend Best hebben hier al aandacht aan geschonken. Binnenkort zal bekend worden gemaakt welke wijk als 
pilot zal worden aangewezen. 
Ook in onze wijk zal de knop om moeten. Nu splitsen we al plastic, papier en groenafval. Toch blijkt dat nog 
mensen onzorgvuldig zijn of de noodzaak er nog niet van inzien. Bijvoorbeeld het splitsen van plastic. 
Dit zou veel beter kunnen. 
Duidelijk zal het zijn dat wij, Bewonersoverleg Hoge Akker, in deze nieuwsbrief willen pleiten voor een beter 
besef. Wij denken dat als de mensen in onze wijk, ook naar aanleiding van dit geschreven  stukje, de noodzaak 
inzien, we veel kunnen winnen.   

  
Zorg 
 
Veel is er al gezegd en geschreven in het kader van bezuinigingen over, de veranderingen(transitie) in onze 
maatschappij. 

www.minibieb.nl
www.facebook.com
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2015 was en is een beslissend jaar waarin deze veranderingen ingevoerd moeten worden. De overheid trekt zich 
terug en legt de verantwoordelijkheden bij de gemeenten. Op zich beslist niet slecht omdat de gemeenten veel 

dichter bij de mensen staan. 
Er zit echter wel een maartje aan. Het zal wel moeten gebeuren met minder dan 40% van de kosten. De 
gemeenten worden verantwoordelijk voor de Wet Maatschappelijke Ondersteuning de WMO en Jeugdzorg.  
Deze situatie slaat vooral terug op de zorg voor ouderen en mensen die in fysieke en psychische nood verkeren. 
Ook de jeugdzorg is een belangrijk punt. 
Toch staan de mensen niet alleen in deze veranderingen. Diverse organisaties in onze gemeente doen hun best 
mensen te begeleiden. Denk o.a. aan de Seniorenraad, PVGE en de KBO. 
Deze organisaties hebben cliëntondersteuners opgeleid om mensen in gesprekken met de gemeente en de 
zorgaanbieder te helpen. Deze staan voor alle inwoners van Best beschikbaar. Deze cliëntondersteuners kunnen 
betrokken worden bij de keukentafelgesprekken die moeten plaats vinden. Via Bestwijzer en persoonlijke 
benadering kunnen de ondersteuners betrokken worden. 
Onlangs had Omroep Best een gesprek met deze cliëntondersteuners, Annelies Berende en Frans van Rosendaal, 
over het verloop in 2015 van deze hulp tijdens deze keukentafelgesprekken. In deze gesprekken gaat het veelal 
over de huishoudelijke hulp die gekort wordt. Het treft veel ouderen. Een ding bleek belangrijk in deze 

gesprekken. Onze gemeente heeft een afspraak met de zorgaanbieders. Zij zijn verantwoordelijk voor de 
invulling.  
In de keukentafelgesprekken over huishoudelijke hulp zitten zij dus aan tafel en moeten eventuele bezwaren ook 
richting de zorgaanbieder. De zorgaanbieder heeft wel de verantwoordelijkheid dat de hulp moet zorgen voor een 
schoon en net huis. 
Overige zaken die met de WMO te maken hebben horen bij de gemeente en moeten de gesprekken hierover ook 
met de gemeente plaats vinden, ook als keukentafelgesprek. Er bestaat nogal verschil van mening hierover. 
In het radiogesprek blijkt dat de cliëntondersteuners niet geheel ontevreden waren, maar dat er meer gebruik 
van hen zou kunnen worden gemaakt, vooral met betrekking tot de overige WMO zaken. 
 
Andere zorgtaken 
Onze maatschappij verandert. De overheid stoot zorgtaken af. Dit houdt in dat de mensen meer bereid zullen 
moeten zijn om voor elkaar te zorgen. Er zal dus verder moeten worden gekeken dan eigen huis en haard. 
Een voorbeeld is het volgende.  
Het is herfst en er is veel overlast van bladafval. De overheid zorgt voor bladkorven. Toch zie je dat nogal veel 

mensen blad in hun voortuin weghalen en de straat opvegen. 
Hierdoor meer bladafval op de weg en gevaar voor voetgangers en fietsers. Waarom niet even de moeite het 
blad naar de bladkorf te brengen. Dit is zomaar een voorbeeld van zorg voor elkaar en niet alles afschuiven naar 
de overheid. Het is even nadenken. 
Een ander initiatief is gaande in de Speelheide. Een aantal mensen in de wijk hebben een project gestart "Samen 
sterk in Best". Deze mensen hebben in de wijk mensen bereid gevonden zich in te zetten voor de buurt. Hieruit is 
ontstaan dat Welzijn Buurthuis de Voeg weer geopend heeft en het project de mogelijkheid heeft gegeven een 
huiskamer in te richten om daar allerlei activiteiten te houden. 
Onze wijk heeft al jaren zo'n project en dat is in de Brede School.  
We hebben het ontmoeten, een kookgroep, een breiclub en creatief bezig zijn. 
In totaal bereiken we 38 mensen in de wijk.  
Toch willen we in deze nieuwsbrief de mensen eraan herinneren dat het voor álle wijkbewoners is bedoeld. 
Heeft iemand de behoefte aan contact, al is het een enkele keer, dan is men welkom.  
  
Nieuws over de activiteiten in de Brede School 

 
Inmiddels zijn er al diverse activiteiten gestart in onze Brede School Hoge Akker. Een aantal enthousiaste 
wijkbewoners zijn hierbij betrokken. We zijn erg tevreden met de gang van zaken. Hierbij krijgt u een overzicht 
van de verschillende activiteiten: 
 

 Ontmoeten 
           Op maandag, dinsdag en donderdag van 9.30 tot 11.30 uur staat de ontmoetingsruimte  
           in de Brede School open voor de wijkbewoners. 
           U kunt hier terecht voor een kopje koffie, een praatje of als u dat wilt een spelletje spelen. 
           Onze gastvrouwen staan voor u klaar. U bent van harte welkom! 
           Op donderdagmiddag van 13.30 tot 15.30 uur is onze breimiddag. 
           We hebben een enthousiaste groep van 10 dames.  
           Bij meer belangstelling kunnen we een nieuwe groep vormen. 
           Loop eens een keertje binnen en kijk wat onze brei’ster’ren presteren. Voor niet ervaren  

           breisters is dit een goede gelegenheid om wat ervaring, kundigheid op te doen. 
            

 Moestuin 
Wat is er hard gewerkt de afgelopen zomer in de moestuin. Met recht kunnen we zeggen de moestuin is 
op orde. En dat komt allemaal omdat we in en rond de zomervakantie met z'n drietjes als een echt 
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wijkbewonersteam gestart zijn om gestructureerd en met regelmaat aan de slag te gaan in de moestuin. 
Ieder woensdag, met enkel een uitzondering bij slecht weer, kunt u ons om 10 uur aantreffen in de 

moestuin. Gezien het seizoen zal het nog even duren voor de plek er als een echte moestuin uitziet, maar 
toch hebben we een vak nog ingezaaid met pluksla, radijs, spinazie, bloemkool, biet, paprika, bieslook en 
bloemen. U hebt misschien wel gezien dat we die plantvakken hebben afgezet met rood/wit lint omdat de 
pluksla en de radijs goed aan het groeien zijn. Ook de bessenstruiken hebben we bescherming gegeven 
voor 'doorgaand verkeer'. Vorige week woensdag kwamen twee kleine meisjes vragen ons te mogen 
helpen in de tuin. De jonge pluksla trok hun aandacht, maar Jan en ik konden hen nog net op tijd naar 
het knopkruid met de geel witte bloemetjes in de paden verwijzen en die vonden ze erg mooi. (In 
Colombia maken ze er trouwens lekkere soep van). Wij kijken er naar uit om samen met de leerlingen 
een mooie moestuin op te bouwen als de winter weer voorbij is. Daar gaan we eerst van genieten en 
plannen maken. Heeft u zin om u aan te sluiten bij ons team? 
U vindt ons bijna iedere woensdag om 10 uur op ons stekje of meld u aan per mail bij 
trudy.adtoorn-steenhuis@onsmail.nl of bel met tel. 0499 372036.   
 

 Kookclub/Gast aan tafel 

We naderen met onze kookclub zo langzamerhand het einde van het jaar en dus is ook het einde van 
onze culinaire wereldreis in zicht. We hebben nog even te gaan maar willen afsluiten in Engeland met een  
plumpudding waar we nu al de voorbereiding voor gaan treffen om hem goed te laten rijpen. Het was 
een hele ervaring en kijken of we in 2016 weer met een ander thema kunnen gaan werken. Twee leden 
van onze groep vonden het leuk om weer eens wat anders te gaan doen en intussen heeft een nieuwe 
wijkbewoner zich bij ons aangemeld. Zo blijft het spannend. 
En ik zeg het nog maar eens, als u graag samen kookt meld u aan. We zijn er om de veertien dagen op 
donderdag om 16.00 uur en als u alleen maar wilt aanschuiven als gast aan tafel, ook dat kan vanaf 
17.30 uur. 
Voor info: mail naar trudy.adtoorn-steenhuis@onsmail.nl of bel met tel. 0499 372036. 
 

 Creatief 
Afgelopen seizoen zijn er maandelijks workshops georganiseerd in de Brede School Hoge Akker. 
Het seizoen loopt van september t/m mei en elke laatste dinsdag van de maand is er een creatieve 
workshop. We hebben bloemstukjes gemaakt, een herfststuk, een hart met gedroogde vruchten en 

noten, een takkenbos met bloembollen, een chocoladeworkshop en ga zo maar door.  
U bent daar ook van harte welkom om eens te komen kijken, koffiedrinken óf meedoen. We zijn een 
groep van rond de 6 – 10 vrouwen. Je hoeft helemaal niet creatief te zijn, het gaat om de gezelligheid en 
u wordt natuurlijk altijd geholpen. Kom gerust eens een kijkje nemen! 
Wilt u via de mail op de hoogte blijven van wat er op het programma staat? Stuur dan een mail naar: 
petra.sytsma@onsmail.nl of bel met Petra: 0499 373153 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwe gastvrouwen, en natuurlijk ook gastheren, zijn altijd welkom. 
Om het ontmoeten op donderdagochtend door te kunnen laten gaan zijn we dringend op zoek naar een 
gastvrouw/gastheer. De tijd is van 9.30 tot 11.30 uur.  
Heb je belangstelling, neem dan contact met een van ons op. 

 
Wilt u reageren, neem dan contact op met een van de leden van de werkgroep: 

Kees van de Wittenboer tel. 373452 Han Greefkes tel. 371244 

Trudy aan den Toorn tel. 372036 Petra Sytsma tel. 373153 

 
Wijkrondgang 
 
Leden van het bewonersoverleg kijken, in een zgn voorschouw, regelmatig naar situaties in de wijk die niet 
wenselijk zijn. Zoals neergegooid afval, onveilige situaties, dingen die verbeterd kunnen worden en nemen 

daarop actie. Zij kijken ook in de brandgangen. 
Daarna wordt er samen met de wijkbrigadier, een afvaardiging van de gemeente of welzijn naar de ´pijnpunten´ 
gekeken en worden er acties afgesproken. 
Wij hebben allemaal belang bij een schone buurt en veilige omgeving. 
Vooral bouwmateriaal geeft vaak overlast, houd rekening met elkaar. 

   

mailto:petra.sytsma@onsmail.nl
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Een goede buur(t) is beter dan een verre vriend... 
 

Onlangs is er weer een wijkschouw geweest. Het BewonersOverleg werd hierbij vergezeld door de wijkbrigadier 
en afvaardigingen van de gemeente voor de afdelingen verkeer, groenvoorziening en bestrating. Er zijn afspraken 
gemaakt over het groenonderhoud en de bestrating.  
 
Tevens werd de verkeerssituatie op de hoek Marie Raymakersstraat-Nieuwstraat bekeken. Op verzoek van veel 
bewoners is voorgesteld om een parkeerverbod in te stellen voor de eerste 25 meter van de Marie 
Raymakersstraat. Op dit ogenblik is dit verzoek in behandeling bij de gemeente. 
 
Op de hoek Dr. Mollerstraat-Mgr. Frenckenstraat was het trottoir een hellend vlak. Gevaarlijk voor o.a. rolstoelers 
en rollators. Op ons verzoek heeft de gemeente het trottoir aangepast.  
 
Oproep 
Onze wijk is misschien niet de groenste wijk in Best, maar laten wij, bewoners, er de schoonste wijk van maken. 
De gemeente maakt onze achterpaden niet schoon, dus gaan wij dat zelf doen, dat ziet er wel beter uit, toch? 

Raap het vuil dat op straat ligt a.u.b. op, ook al is dit niet van u. 
Geef geen geluidsoverlast, geen hondenpoep op de stoep, en pas je snelheid aan in de wijk.  

 
Melden van voorvallen en andere politiezaken 
 
Graag willen wij alle wijkbewoners nogmaals attenderen alert te zijn op vernielingen, diefstal of andere zaken. 
Belangrijk is de politie hiervan op de hoogte te stellen. Dit kan via een telefoontje of internet. Het aantal opgaven 
bepaalt mede of de politie meer aandacht aan onze wijk geeft. Zij moeten prioriteiten stellen. 
U kunt uw buurtbrigadier Miranda Vugts – van Dooren ook bereiken via internet: http://www.politie.nl/Brabant-
Zuid-Oost/UwWijk/Best/buurtbrigadiers.asp  
Een verwijzing naar preventietips voor de babbeltruc, zakkenrollen en burenruzies. 
 http://www.politie.nl/onderwerpen/burenruzie.html 
 http://www.politie.nl/onderwerpen/babbeltruc.html 
 http://www.politie.nl/onderwerpen/zakkenrollen.html 

 
Algemene klachten 
 
Heeft u algemene klachten (kapotte straatverlichting, speeltoestel stuk, put verstopt, losliggende stoeptegels e.d. 
bel dan de gemeente Best tel. 360360, of mail het probleem, zo goed mogelijk omschreven of eventueel 
vergezeld van een digitale foto, naar 360360@gembest.nl Graag ontvangt het Bewonersoverleg ook een c.c. van 
uw mail op secretariaatbohogeakkerbest@gmail.com 

 

Vergaderdata 2015 
 

De volgende vergadering van ons bewonersoverleg. 
Het inloopspreekuur is van 20.00-20.30 uur. De koffie staat klaar!  
De laatste vergadering van dit jaar wordt gehouden in onze Brede School. 

 Woensdag 9 december    2015                  Brede School Hoge Akker 

LEDEN BEWONERSOVERLEG 

Hieronder vindt u de namen van alle leden: 

Naam Functie in BO Adres Tel.nr. (0499-) 

Han Greefkes voorzitter Mgr. A.F. Diepenstraat 33 371244 

Leo Valentijn secretaris / penningmeester Past. M. v. Beekstraat 23 397072 

Trudy aan den Toorn –  
Steenhuis 

wijkcontacten J.J. de Vlamstraat 3 372036 

Kees van den Wittenboer wijkcontacten Mgr. Zwijsenstraat 82 373452 

Martien Scheepers lid Fr. S. Romboutsstraat 27 398909 

Lies van der Heijden lid Past. W. Hellemonsstraat 5      372681 

Peter de Leeuw adviseur Opbouwwerker 
Stichting Welzijn Best 

770100 

Miranda Vugts - van Dooren adviseur Buurtbrigadier 
Politie Brabant ZO 

0900-8844 

De Stiching Bewoners Overleg Hoge Akker wil u graag op de hoogte houden van hun activiteiten en andere wetenswaardigheden in de wijk. Ook 
zouden ze u graag nu en dan uw mening willen vragen over actuele zaken binnen de wijk. 
Om dit op een snelle en efficiënte wijze te kunnen doen, zouden we graag gebruik maken van uw e-mail adres. 
Als u daar prijs op stelt, ontvangen wij graag een mailtje van u. 
Het e-mail adres waar u uw mailtje naar toe kunt sturen is: 
Han.Greefkes@gmail.nl 

http://www.politie.nl/Brabant-Zuid-Oost/UwWijk/Best/buurtbrigadiers.asp
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